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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Οι ηλεκτροχημικοί υπερπυκνωτές αποτελούν διατάξεις αποθήκευσης ενέργειας που βασίζονται 
κυρίως στο διαχωρισμό φορτίου στις ηλεκτροχημικές διπλοστοιβάδες των ηλεκτροδίων που τα 
αποτελούν και δευτερευόντως σε ηλεκτροχημικές αντιδράσεις που συμβαίνουν σε αυτά. Η 
αναζήτηση υλικών που μπορεί να οδηγήσει σε ηλεκτρόδια με μεγάλη ειδική χωρητικότητα έχει 
προτείνει συστήματα βασισμένα σε οξείδια στοιχείων μετάπτωσης, όπως το μαγγάνιο και το 
μολυβδαίνιο. Στην εργασία αυτή γίνεται ηλεκτροχημική σύνθεση ηλεκτροδίων λεπτού στρώματος 
των οξειδίων του μαγγανίου και του μολυβδαινίου σε ένα στάδιο, με καθοδική αναγωγή 
υπερμαγγανικών και μολυβδαινικών ανιόντων. Ο μηχανισμός των αντιδράσεων αυτών 
διερευνάται με την μέθοδο της κυκλικής βολταμμετρίας και της  φασματοσκοπίας ηλεκτροχημικής 
εμπέδησης. Εξετάζεται η επίδραση του υλικού του υποστρώματος που θα λειτουργεί ως συλλέκτης 
ρεύματος, τόσο για μεταλλικά (νικέλιο, χάλυβας) όσο και ανθρακούχα (ανθρακονήματα) υλικά 
καθώς και της τεχνικής σύνθεσης (γαλβανιστατικά, ποτενσιοστατικά). Τα ηλεκτρόδια που 
προκύπτουν μελετώνται με μικροσκοπία ώστε να συσχετισθεί η μορφολογία τους με τις ηλεκτρικές 
τους ιδιότητες. Ο προσδιορισμός της χωρητικότητας γίνεται με ηλεκτροχημικές τεχνικές, μελετάται 
η λειτουργία των ηλεκτροδίων σε επαναλαμβανόμενους κύκλους φόρτισης και αποφόρτισης, και 
διαπιστώνεται η δυνατότητα χρήσης τους ως θετικά ή αρνητικά ηλεκτρόδια σε ηλεκτροχημικούς 
υπερπυκνωτές. 
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